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Ata da segunda Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona Legislatura, 

realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano 

de dois mil e dezoito, com início às nove horas vinte e três minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença 

dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, 

Elisa Gomes Machado, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 

à todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o 

fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e 

votação a ata da sessão anterior, a qual foi discutida pelo vereador Mequiel Zacarias 

ferreira que solicitou a correção do horário de encerramento da sessão que consta onze 

horas e treze quatro minutos para onze horas e quatro minutos, após, foi votada e 

aprovada por todos. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 213/2018/GABPRES-DN referente ao 

Processo n° 8.169-8/2016 (Contas Anuais de Governo), do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso - TCE-MT; e, Ofício n° 001/2018/SMG, convite para 

Audiência   Publica RGF - Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicações nºs 015 e 016/2018, de autoria do vereador Demilson Nunes 

Siqueira; Indicação n° 017/2018, de autoria dos vereadores Demilson Nunes Siqueira  e 

Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 018/2018, de autoria do vereador José Elói 

Crestani; Indicações nºs 019, 020 e 021/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira. O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 

encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o 

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme acordado em 

Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, conforme 

ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Charles Miranda de 
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Medeiros, iniciou cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Falou sobre os 

boatos nas redes sociais e imprensa sobre o possível afastamento do Prefeito que estão 

ocorrendo. Disse que conversou com o Prefeito no domingo passado e que realmente o 

prefeito iria se afastar por noventa dias para tratamento de saúde, porem nos corredores 

do Executivo falam que poderia ate mesmo renunciar ao mandato. Citou que todos esses 

boatos trazem uma insegurança muito grande ao município, principalmente devido as 

empresas e investidores que estão vindo para Alta Floresta. Aproveitou para solicitar ao 

Presidente que agende uma reunião urgente com o Prefeito e seus secretários para 

esclarecimentos. Fez um breve comentários sobre a problemática do lixo, que até o 

presente momento não teve solução, trazendo muitos riscos a saúde publica. Por fim 

solicitou que o prefeito não entregue a prefeitura "aos lobos". Em prosseguimento, a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou cumprimento a todos, coadunando 

com o pronunciamento do vereador Charles, que solicita a presença do Prefeito para 

esclarecimentos nesta casa de leis. Fez um breve relato sobre a Audiência Pública que 

ocorreu sobre o Plano Diretor. Sobre a visita do vereadores a capital do estado, disse que 

em conversa com o  Governador, o mesmo disse que não ira realizar o pagamento agora 

devido a falta de recurso, e garantiu que ate meados de outubro ira realizar o repasse 

necessários para a saúde, solicitando que os vereadores ajudem a cobrar o governo. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Emerson 

Sais Machado, disse que sobre o pagamento da saúde, o Governador garantiu que 

receberia cem milhões do Governo Federal, e repassaria dez milhões ao Hospital 

Regional para regularizar as pendências. Disse então, que ele mentiu junto aos 

Vereadores, Prefeito e Deputado que estavam presentes na reunião. Retornando, a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi 

o vereador Oslen Dias Santos (Tuti), iniciou cumprimentando a todos, e falando sobre 

o afastamento do Prefeito, disse concordar que realmente se afaste para realizar seu 

tratamento de saúde. Fez um breve comentário sobre o mandato do Prefeito, que os 

mesmos companheiros que estão próximos do Prefeito, tem que ajudá-lo de todas as 

formas para que possa se curar, pois a saúde é muito importante, e, voltar com mais 

alegria e disposto a fazer o melhor pelo município. Independente de quem irá assumir 
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caso o Prefeito se afaste, tem que trabalhar em prol ao município, pensando sempre em 

seu crescimento. Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) iniciou cumprimentando a todos, aproveitando para falar que esta muito 

tranqüilo sobre o pedido do Prefeito em se afastar para tratamento de saúde, não vendo 

como dificuldade ou problema de quem vai assumir, pois a Câmara estará a disposição 

para ajudar. Citou que afastamentos ocorrem em todas as esferas e em nenhuma delas 

ocorrem problemas. Falou sobre a visita do Vice Governador que veio ao município 

para lançar sinal de internet, sendo que Alta Floresta precisa é que as UTI's sejam 

concluídas, e os repasses possam ser regularizados. Agradeceu ao Secretário de 

Infraestrutura pela limpeza da ponte da Cidade Bela, e mencionou sobre a aquisição de 

uma máquina que realizará a pintura das faixas, quebra molas e vias do município. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimento a todos, dizendo que neste momentos 

parece que estamos numa torre de babel. Falou sobre a Audiência Pública que estará 

ocorrendo amanhã para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre 

de 2017 da Prefeitura Municipal, solicitando ao Líder do Governo que o horário é 

impossibilitado da presença da população e que na próxima seja agendado em outro 

horário mais flexível. Aproveitou para falar sobre a reprovação das contas do Prefeito no 

exercício 2016 sobre as irregularidades que foram apresentadas. Falou que recebeu em 

resposta aos requerimentos que solicitou os processos de licitação, dizendo que irá 

analisá-los e depois apresentará os resultados conclusivos das auditorias realizadas. 

Mencionou que foi solicitado a contratação emergencial do transporte escolar, uma vez 

que as aulas já se iniciaram e até o presente momento alunos ainda estão sem aulas e 

sem previsão de retornar. Disse que participou da Audiência Pública para apresentação 

do Plano Diretor e que achou estranho a participação do promotor na mesa de honra, 

uma vez que ouve denuncias sobre a forma que dirigida os estudos e apresentações do 

plano. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que todo o trabalho realizado no Plano Diretor foi 

pago pela Usina e será que ela irá refazer caso o Ministério Público solicite. Retornando, 

o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, agradeceu.  Silvino Carlos Pires Pereira disse 
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que o afastamento do Prefeito esta sendo interpretado de outra maneira, se afastando por 

motivo de saúde e não pela justiça. Disse que sua opinião é que se o Prefeito se afastar e 

a Vice assumir, poderá realizar mudanças, desde que venham para melhorar o 

andamento do município, uma vez que o Prefeito não esta tendo coragem de fazer as 

devidas correções. Falou que o Prefeito não consegue se alinhar e nem assumir como 

deveria e tomar para si a responsabilidade de ações do município. Mencionou que diante 

de todas as situações que vem ocorrendo, a Câmara Municipal esta sendo taxada de 

omissa. Se colocou a disposição para quem continuar ou assumir a prefeitura, porque 

quer o melhor para o município. O vereador Marcos Roberto Menin, iniciou 

cumprimentando a todos, e ouvindo os colegas Vereadores falando, esta vendo a 

preocupação que estão tendo. Falou sobre todos os problemas que estão ocorrendo no 

município e que no seu devido tempo será solucionado, para que o recurso não seja 

perdido devido o tempo. Mencionou que o momento atual é de se unir pelo município e 

não ficar denegrindo os trabalhos que estão sendo realizados. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. O vereador Demilson Nunes Siqueira, iniciou 

cumprimentando a todos, disse que sua preocupação e mesma dos colegas Vereadores e 

que o Prefeito deveria dar uma entrevista coletiva e esclarecer os fatos. Falou que esteve 

visitando a Secretaria de Infraestrutura, e viu que muitos equipamentos estão parados 

por falta de peças e manutenções corretas e muitos deles já não tem mais condições de 

uso, devendo-se buscar uma solução o mais rápido possível. Fez um breve comentário 

sobre a Audiência Pública sobre o Plano Diretor que ocorreu ontem, devido as várias 

discussões que ocorreram e de alguns pontos que precisam ser esclarecidos e 

reformulados. Citou que os Vereadores terão que ficar muito atento quando o projeto vir 

para esta Casa, a fim de não prejudicar o município. Prosseguindo, o vereador Luiz 

Carlos Queiroz, iniciou cumprimentando a todos, e como foi um tema muito discutido 

hoje pelo colegas Vereadores, disse ser fofoca e que o Prefeito ainda não se decidiu 

realmente quando ira se afastar para se tratar de saúde. Mencionou que a Administração 

deveria se preocupar em resolver os problemas que o município esta enfrentando, como 

transporte escolar, estradas sem condições de trafegabilidade, dentre outros. Sobre a 

cobrança feita ao Secretário de Infraestrutura, os Vereadores deveriam ajudar e dar votos 
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de confiança para que o Secretário possa realizar seus trabalhos e atender o município. 

Disse que numa reunião que participou em Sinop, um grande empresário falou que o 

Governador faz politicagem barata e não cumpre com aquilo que promete, nem mesmo 

o recurso que deve aos municípios e aos Hospitais Regionais. Fez mais alguns 

esclarecimentos, agradeceu. A vereadora Elisa Gomes Machado, iniciou 

cumprimentando a todos, e falou sobre a problemática na saúde, citando que fez um 

levantamento dos repasses que o governo não fez ao município e ao Hospital Regional, 

e que levará os dados ao Ministério Público para que providências possam ser tomadas. 

Citou que o município também não faz a sua parte, nem para cobrar os repasses 

atrasados do Governo do Estado e nem fazendo a lição de casa que é repassar recursos 

para Consórcio e também com a falta de medicamentos básicos na farmácia básica. 

Falou sobre a problemática do transporte escolar que até o presente momento não fez a 

contratação emergencial através da Secretaria de Educação e os alunos estão sem aulas 

até o presente momento. Disse que o papel do Vereador é cobrar e fiscalizar as ações do 

Executivo e ajudar a buscar soluções para os problemas que estão ocorrendo. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. O vereador José Elói Crestani, iniciou 

cumprimentando a todos, e falou que o afastamento do Prefeito é por motivo de saúde e 

não por outro motivo como vem sendo divulgado. Disse que os Vereadores tem que 

ajudar o Prefeito a buscar soluções para o município. Sugeriu que o Prefeito de uma 

entrevista coletiva e esclarece a população o que realmente esta acontecendo com o 

município e o que esta sendo feito. Citou que no momento atual, ate os Vereadores 

levam a culpa devido a omissão de sua parte. Por fim, disse ser lamentável a forma que 

o governo trata o município, prometendo e não cumprindo o que foi acordado. Neste 

momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. Iniciou cumprimentando a todos, e 

esclareceu que o afastamento do Prefeito é para tratamento de saúde e não por outros 

motivos. Disse concordar com o pronunciamento do vereador Charles, que tem que 

ficar atento quando os vices assumem a prefeitura e o transtorno que causam. Sobre o 

Hospital Regional, disse que o governo prometeu realizar o pagamento, porém não 

cumpriu, afetando toda a saúde municipal, devido aos atrasos tanto do governo quanto 
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do próprio Executivo. Concorda que o Prefeito deveria vir a imprensa e fazer os devidos 

esclarecimentos. Sobre os problemas que ocorrem na cidade, o Prefeito tem o poder, 

mas não faz, e o Secretário é culpado pelo planejamento não realizado. Falou ao Prefeito 

que se não resolver os problemas, irá trancar a pauta ate que se busque uma solução. 

Novamente lembrou que o código tributário precisa ser atualizado para que arrecadação 

possa melhorar e os investimentos possam ser feitos, exemplificando o município de 

Lucas do Rio Verde que possui o mesmo número populacional e a arrecadação é outra. 

Fez mais alguns esclarecimentos, agradecendo. Retornando à Presidência, o Senhor 

Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao 

Secretário a leitura do Veto Total nº 001/2018, que em súmula, razões do Veto Total ao 

Projeto de Lei n.º 010/2017 , que em súmula determina a obrigatoriedade do poder 

executivo em remeter à câmara municipal informações das licitações realizadas, cópia 

dos decretos emitidos, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, o 

qual foi discutido pelos vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) falou que o 

projeto é para dar mais transparência aos atos públicos do executivo, uma vez que varias 

solicitações não foram atendidas, e ainda poderão ser enviadas via digital. Por fim 

solicitou o voto contrario ao veto a fim de derrubá-lo. Emerson Sais Machado 

concorda com o vereador Dida, dizendo que realmente os vereadores não são atendidos, 

sendo um mal de todos os prefeitos que já passaram pelo executivo. Solicitou que a 

bancada derrube o veto, votando contrario para que a Câmara sancione este projeto. 

Valdecir José do Santos (Mendonça) falou que se o prefeito esta fazendo as coisa 

certas não tem o que esconder, e votará contrário ao veto, apoiando o projeto. Charles 

Miranda Medeiros disse ser favorável em derrubar o veto e que o executivo não tem 

que esconder suas ações. Citou que no período em que foi Presidente desta Casa tudo 

era feito na maior transparência estando disponível no portal transparência para 

esclarecimentos a todos. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

rejeitada por unanimidade. Requerimento 006/2018, que em súmula, REQUER que 

seja oficiado o Prefeito Municipal que, através do departamento competente, determine 

o envio de amplas e concretas informações da atual situação em que se encontra a 
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construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que está paralisada, para 

apreciação, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O qual foi discutido pelos 

vereadores: Elisa Gomes Machado disse que já fez esse requerimento anteriormente, 

mas esse se fez necessário, devido ao prazo que o município tem para finalizar a UPA, e 

quer buscar esclarecimentos sobre as atitudes que estão sendo tomadas para que seja 

finalizada e aguarda que serão atendidos nesta solicitação, pedindo o voto favorável. 

Valdecir José do Santos (Mendonça) realmente disse que tem que ser feito esses 

esclarecimentos, e o Ministério Público tomar as devidas providencias quanto aos 

recursos utilizados e se foram realmente utilizados corretamente. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) disse que a UPA será um elefante branco, porque mesmo se funcionar o 

município não terá condições de mantê-la. Esclareceu que o Governo Federal já 

encaminhou todo o recurso, faltando apenas a contrapartida do município, como 

aconteceu na construção da Creche do Jardim Panorama. E se o Ministério Público for 

acionado, o mesmo notificará a Prefeitura devido a contrapartida que não foi realizado. 

Charles Miranda Medeiros disse ser favorável ao requerimento, porém a UPA em 

funcionamento terá um custo mensal em torno de 600 a 800 mil por mês, pois terá uma 

equipe 24 horas para atender toda a população. Emerson Sais Machado disse que a 

obra iniciou na época da gestão da Maria Isaura, e não foi concluída devido a custo 

elevado que ela trará ao município, uma vez que o Executivo não esta conseguindo 

manter em dia os pagamentos e também enquanto não melhorar a arrecadação o 

município continuará com essa problemática. Mequiel Zacarias Ferreira falou que é 

necessário ter a informação para saber como ficará a realização do pronto atendimento, 

pois o Estado não esta fazendo mais e buscar uma solução para essa problemática. Após 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 007/2018, que em súmula, REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal que, através do departamento competente, determine o envio de amplas e 

concretas informações da atual situação que se encontra a construção da Creche do 

Bairro Jardim Panorama que está paralisada, para apreciação, de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado. O qual foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

disse que é necessário esclarecer os motivos que ainda não foi entregue, como esta o 
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andamento para sua conclusão, e também pelo motivo de não haver transporte escolar 

para o deslocamento dos alunos que moram no bairro. Mequiel Zacarias Ferreira 

disse votar favorável, é quer esclarecimentos sobre a finalização da obra que esta sendo 

executada pelo reeducandos, e aproveitou para dizer que já existem infiltrações nas 

salas. Falou que quer informações para saber qual o custo final para sua conclusão. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que todas as obras que foram iniciadas no 

governo anterior não foram concluídas e que o Prefeito Asiel ira inaugurar o mais breve 

possível todas para que a população seja atendida. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse 

que a obra da Creche do Panorama foi iniciada com problemas e independente da 

gestão, tem que ser concluída, e o executivo precisa fazer sua parte. Elisa Gomes 

Machado solicitou ao Presidente que seja discutido apenas o requerimento conforme 

segue o Regimento. Emerson Sais Machado disse que o governo tem que assumir e 

concluir a obra. Valdecir José dos Santos (Mendonça) falou que votará favorável ao 

requerimento e quer que a obra realmente seja finalizada. Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) solicita ao Presidente que seja agendada uma reunião administrativa com o 

vereadores para discutir sobre o que vem acontecendo na tribuna. Após discussões, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Moção 

001/2018, que em súmula, CONGRATULAÇÕES com a empresa PNEUNORTE, 

pelos relevantes serviços prestados no ramo de pneus e acessórios em Alta Floresta, de 

autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto. A qual foi discutida pelos 

vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Marcos Roberto Menin, Charles 

Miranda Medeiros, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Mequiel Zacarias 

Ferreira, José Aparecido dos Santos (Cidão), Elisa Gomes Machado, Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) e Emerson Sais Machado, os quais parabenizaram os empresários e 

proprietários da PNEUNORTE, pelos investimentos realizados no município, pela 

organização e planejamento, por seguir as legislações, pelo apoio e divulgação nos 

eventos. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Moção 002/2018, que em súmula, CONGRATULAÇÕES com o Curso 

de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT/Alta Floresta, 

extensiva aos acadêmicos, direção, coordenação e docentes pelo índice de aprovação 
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junto a 24ª Edição do Exame de Ordem, de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias 

Ferreira, Elisa Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira. A qual foi discutida pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Emerson Sais 

Machado, ao quais falaram sobre a aprovação dos alunos na OAB, uma vez que é a 

primeira turma implantada na UNEMAT de Alta Floresta e o índice de aprovação foi 

grande, mostrando a qualidade do curso oferecido e o esforço dos alunos e profissionais 

nesta aprovação. Mostrando que o município é um forte Pólo Educacional. Após 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na 

sequencia, o Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta 

Sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a 

tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e quatro minutos. 
 


